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STIPENDIEHANDBOKEN
Hur stipendier kan finansiera dina studier
utomlands och i Sverige

Inledning
Tänk dig att kunna fokusera helhjärtat på dina studier

S

komplettera dina studier. Du kanske
helst skulle vilja läsa klart programmet
och sedan läsa en ytterligare utbildning,
men du oroas av tanken att ditt studiemedel inte kommer att räcka till det sista
året. Situationen kan givetvis också vara
helt annorlunda. Du kanske är helt nöjd
med ditt studieval men känner att du vill
bättra på dina språkkunskaper och tycker
att ditt CV skulle se mycket starkare ut
med något års utlandserfarenhet. Du
kanske har hittat ett spännande projekt,
examensarbete, doktorandtjänst, välgörenhetsjobb eller annat som förutsätter
att du bekostar resor, utrustning, logi
eller arbetar utan ersättning. Igen står
du inför det tankemässiga kvalet om det
är genomförbart med din ekonomiska
situation. Stipendiehandbokens mål är att
ge dig praktisk, stegvis handledning om
hur du kan trygga din ekonomi med hjälp
av stipendier.

tipendiehandboken är för dig som
är villig att investera några timmar
i att lära dig hur du kan få pengar
under tiden som du studerar utan att detta påverkar ditt stöd från CSN. Kanske
går du just nu och funderar på om det är
dags att börja studera, möjligtvis fattade
du det beslutet redan för länge sedan.
Oavsett om du redan har tagit steget eller
inte så är sannolikheten stor att du är bekymrad över hur ekonomin ska gå ihop.
Behöver jag säga upp mig? Kommer
det att finnas tid för arbete vid sidan av
skolan? Du tycker nog att det känns helt
orimligt att beloppet som CSN betalar ut
ens ska kunna räcka till hyra, mat och
räkningar. För att inte tala om alla kostnader för studielitteratur, dator och annat
som krävs för dina studier. Sagt och
gjort - du tar klivet. Du bestämmer dig för
att satsa helhjärtat på dina studier och
lyckas leva sparsamt på en kombination
av CSN, besparingar och sommarjobb.
Efter några års studier kanske du plötsligt ångrar ditt val av utbildning och vill
byta. Tanken kanske slår dig att du vill

6%

Nordea gjorde, år 2013, med hjälp av TNS Gallup, en undersökning av hur studenter
i åldrarna 18-29 får ekonomin att gå ihop. Det kom fram att nästan varannan student
använde sig av egna sparpengar, 27 procent får stöd från sina föräldrar, 3 procent
uppger att de tar lån men endast 6 procent får stipendier för att klara ekonomin. Detta
trots att miljardbelopp är sökbara som stipendier varje år och stora belopp förblir outbetalda av det enkla skälet att ingen ansöker. Källa: Dagens Industri (di.se).
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av 18-29 åringar i Sverige 				
		stipendiefinansierar sina
		
studier, trots att miljardbelopp
		förblir outbetalda

Förblad
Året var 2003 och jag var antagen till Chalmers

D

är stod man tillsammans med
tusentals andra antagna studenter på Avenyn med ett gemensamt ekonomiskt dilemma: tidskrävande
heltidsstudier på en ort med höga
hyreskostnader och levnadskostnader.
Chalmers, som många andra krävande
utbildningar, gav mycket begränsat
utrymme åt extrajobb om man ville
upprätthålla goda studieresultat. För att
kunna fokusera på studierna blev min
lösning under de första åren beroende
av sparkapital, tillskott från mina föräldrar
och sommarjobb.

samla in meriterande dokument att bilägga. Månaden innan min avresa, en sen
eftermiddag efter en lång skoldag, fann
jag ett kuvert på golvet i min hall. Jag
hade fått mitt första stipendium. Fyrtiotusen kronor! Detta var ett ordentligt tillskott
till min resekassa som fram tills då hade
bestått av studiemedlet som hade beviljats från CSN. Framgången motiverade
mig till att investera mycket tid i att förfina
min ansökan och metoder att hitta nya
möjligheter.

Studierna gick bra men efter tre år på en
tekniskt inriktad utbildning var jag säker
på en sak, jag ville inte arbeta i ett labb.
För att ta mig dit jag ville insåg jag att jag
behövde bredda min kunskapsbas med
ytterligare utbildning samt stärka mitt CV
med praktik och utlandserfarenhet. Jag
bestämde mig för att komplettera min
tekniska bas med affärsinriktad kunskap
och studera ett år utomlands. Sagt och
gjort, plötsligt stod jag där med ett antagningsbesked till en högskola på andra
sidan jorden och jag frågade mig: hur
finansierar jag flygbiljetter, terminsavgifter
och förhöjda levnadskostnader på bästa
sätt? Det var då som jag kom i kontakt
med stipendier mitt livs första gång.
Precis som de flesta hade jag hört talas om möjligheten att söka stipendier
men aldrig gjort ett aktivt försök. Utan att
ens försöka hade jag hela tiden bedömt
chansen att erhålla pengar som närmast
obefintlig utan högsta betyg i alla ämnen,
diplom från välgörenhetsprojekt och intyg
på osjälviska hjälteinsatser för svenska
samhället. Jag bestämde mig i alla fall för
att ge det en chans och investerade en
vecka i att skriva ihop en ansökan och

Stipendiehandboken är boken jag önskar
att jag hade haft tillgång till när jag började studera!
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När jag nu ser tillbaka på mina studieår
inser jag att ett tiotal stipendier har finansierat utlandsstudier, examensarbete,
ideella sidoprojekt och vidareutbildning
som inte hade varit möjlig annars. Under
tiden som jag själv var aktiv med att söka
stipendier så delade jag ogärna med mig
av mina erfarenheter av själviska anledningar för att eliminera konkurrens från
andra ansökningar. Detta har givetvis
förändrats nu när jag inte längre studerar och jag har de senaste åren hjälpt
flickvän, vänner, släktingar och vänners
vänner att framgångsrikt söka stipendier.
Min avsikt med att skriva Stipendiehandboken är att kunna hjälpa ännu fler att
säkra sin ekonomi under studietiden.
Bokens syfte är att i detalj avslöja knep
och systematiska ansökningsförfaranden
för att maximera chansen till att erhålla
stipendiepengar.
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